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Kiskunhalas Város Polgármestere 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére  
Szándéknyilatkozat kiadása az V. számú fogorvosi praxis megszerzését követő fogorvosi 

feladatok ellátására tárgyában 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Halas-Dent Fogorvosi Gyógyászati szolgáltató Kft. arról tájékoztatta Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát, hogy a 2016. szeptember 27. napján kötött megbízási szerződés, fogorvosi 
tevékenység vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó kötelezettségének a szakmai 
létszám drasztikus csökkenése miatt nem tud eleget tenni. A fogorvosok létszáma a kritikus 
szám alá csökkent, utánpótlásukra tett kísérletük eredménytelen volt, ezért a kiskunhalasi 6 
fogorvosi körzet feladatait kettő fővel nem tudják érdemben ellátni. 
 
A Halas-Dent Kft.  – 2018. 07.11. napján kelt levelében arról küldött tájékoztatást miszerint - 
a létszámhiány okán kialakult helyzet miatt a megbízási szerződésben szereplő 6 körzetből 
kettőt – az 5-ös és 6-os számú körzeteket – Kiskunhalas Város Önkormányzatának, mint 
tulajdonosnak visszaadja. 
 
A körzetekkel kapcsolatos feladat ellátási kötelezettség a továbbiakban Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát terhelik. 
  
Dr. Nemes József fogorvos (sz.:Szeged, 1987.08.07. anyja neve: Szanyi Ilona) 6400 
Kiskunhalas, Bocskai u. 4. IV./42. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Kiskunhalas 
Város Önkormányzatához, hogy a jövőbeni együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat 
kiadásával támogassa a kiskunhalasi V. számú fogorvosi praxis működtetésére vonatkozóan a 
körzet alapfeladatának ellátása érdekében a praxis átadását.                                                                                                                                                                                                
 
Dr. Nemes József fogorvos személyes megkeresés során arról tájékoztatta Hivatalunkat, hogy  
- kiskunhalasi lakos lévén – fogorvosként szeretne munkát vállalni városunkban. A fogorvosi 
tevékenység tekintetében a szakmai elvárásoknak megfelelő végzettséggel és engedélyekkel 
rendelkezik. Jelenleg Kecskeméten és Izsákon dolgozik fogorvosként. Praxissal nem 
rendelkezik. 
Amennyiben Kiskunhalas Város Önkormányzata részére átadná a jelenleg ellátatlan V. számú 
fogorvosi körzet praxisát, abban az esetben a „letelepedéshez” benyújtható pályázatot kíván 
benyújtani. A támogatás elnyerésének egyik feltétele a települési önkormányzat 
szándéknyilatkozata, melyben kinyilvánítja szándékát, hogy a jövőben megbízási szerződést 
kíván kötni dr. Nemes József fogorvossal az V. számú fogorvosi körzet feladatellátása 
érdekében. 
   
Dr. Nemes József arról tájékoztatta Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy eredményes 
pályázat esetén intézkedik a helyi szakhatósági engedélyek beszerzéséről, valamint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőnél a finanszírozási szerződés megkötéséről. A szükséges 
dokumentumok, engedélyek és a finanszírozási szerződés megkötését követően, 2018. évben 
meg kívánja kezdeni a feladatellátást az V. számú fogorvosi körzetben, mint vállalkozó 
fogorvos. 



    
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1) 
bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott 
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. A 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal 
- a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási 
szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek.  
 
Az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése 
szerint a praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik 
praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet szerint, a szakképesítéssel rendelkező orvosok a rendelet szerinti feltételek mellett 
jogosulttá válnak háziorvosi tevékenység végzésére. A háziorvosi tevékenységet területi 
ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzetben lehet 
végezni.  
Dr. Nemes József rendelkezik mindazon szakmai feltétellel, amely a praxisengedély 
megszerzéséhez szükséges.  
 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést annak 
mellékletével együtt megtárgyalni, és a szükséges határozatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Határozati javaslat: 

  
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló szándéknyilatkozat aláírására. 
 
 
 
 
 
 
Határidő: 2018. szeptember 27.  
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Simon István szociálpolitikai csoportvezető 
Értesül: Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: kérelmező 
 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 17.  
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 
 



1. számú melléklet 

 
Tárgy: Szándék nyilatkozat az V. számú fogorvosi praxis feladatellátásához 
 
 

Szándéknyilatkozat 
 
Alulírott Fülöp Róbert, Kiskunhalas Város Polgármestere, Kiskunhalas Város Önkormányzata 
felhatalmazásából az alábbi szándéknyilatkozatot teszem: 
 
Jelen okirat aláírásával igazolom, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő 
kiskunhalasi V. számú fogorvosi körzet / a szolgálat NEAK azonosítója:030096200/ 
működtetése területi ellátási érdek.  
 
Fentiekre tekintettel a körzethez kapcsolódó háziorvosi tevékenységre - az V. számú 
fogorvosi körzet praxisjogának megszerzését követően -  Kiskunhalas Város Önkormányzata 
megbízási szerződést kíván kötni dr. Nemes József  - (szül: Szeged, 1987.08. 07. anyja neve: 
Szanyi Ilona) 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 4. IV./42. szám alatti lakos -  fogorvossal.  
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. szeptember 27. 
 
 
          Fülöp Róbert 
          polgármester 
 
 
 
 
 

 


